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Oľga Hodálová 

           

riaditeľka 

 

 

Vážení rodičia, kolegovia a žiaci, 

 

      život našej školy bol nesmierne bohatý aj počas prvého štvrťroka 2018. Nad  rámec      

každodenných bežných povinností, sme organizovali celý rad odborných, výchovno-

vzdelávacích i dobročinných akcií. Naši žiaci postúpili do vyšších   i  celoslovenských kôl v rámci 

viacerých súťaží, kde dosiahli pozoruhodné výsledky. 

      Z udalostí, ktoré sa v tomto období odohrali, za najvýznamnejšiu považujeme  návštevu 

zástupcov firmy  Jaguar Land Rover, vedenú manažérom pre odborné  vzdelávanie pánom    

Ian Eve, ktorému bol udelený Rád britského impéria kráľovnou Alžbetou II a jeho záujem               

o spoluprácu pri finalizácii školského vzdelávacieho  programu pre odbor mechanik              

mechatronik. Firma Jaguar Land Rover v úzkej spolupráci s naším zriaďovateľom chce vytvoriť 

čo najlepšie podmienky pre daný odbor tak, aby sa naši absolventi mohli stať vysoko                           

špecializovanými  a perspektívnymi  odborníkmi, ktorí sa stanú kľúčovými  pre úspešnosť      

firmy. 

     Veríme, že k motivácii našich žiakov, ktorí v tomto školskom roku nastúpili do učebných   

odborov, prispejú aj motivačné štipendiá s výškou v závislosti od  konkrétnych študijných     

výsledkov. 

 

Milí rodičia,  

      opäť Vám ponúkame vzorku z mozaiky našej činnosti a radi sa s Vami podelíme o nové   

zážitky, ušľachtilé skutky a zaujímavé úspechy Vašich detí. 

      Veríme, že informáciu o aktuálnom dianí na našej škole si so záujmom prečítate.  
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Návšteva z firmy Jaguar Land Rover 
 

V súčasnosti sa rozbieha aktívna spolupráca našej školy 

s britskou automobilkou Jaguar Land Rover (JLR), ktorá stavia 

pri Nitre nový výrobný závod. Jej zástupcovia zavítali do našej 

školy a spoločne sme analyzovali otázky prípravy odborní-

kov v štvorročnom maturitnom odbore mechatronik. Výuč-

ba sa začne od budúceho školského roku a v areáli školy preto 

vyrastie nová moderná tréningová hala, určená pre praktickú 

časť výučby v tomto študijnom odbore.  

Zástupcovia automobilky majú záujem aj o vzájomnú výmenu 

skúseností. Ponúkli podporu pri nadväzovaní partnerstva 

s britskými odbornými školami. Týmto získame významné me-

dzinárodné know-how a zároveň predpoklady pre rozšírenie 

a skvalitnenie štúdia cudzích jazykov.   

Delegáciu zástupcov JLR vedie Ian Eva, 

ktorý má v centrále spoločnosti Jaguar 

Land Rover na starosti systém odborné-

ho vzdelávania a bol ocenený Radom 

britského impéria, ktorý mu udelila 

kráľovná Alžbeta II. 

Workshop projektu „4 X 4 

Land Rover v školách“ 
 

Dňa 25. 01. 2018 sa 

v Súkromnej stred-

nej odbornej škole 

polytechnickej DSA 

v Nitre uskutočnil 

seminár k súťažiam 

„4x4 Land Rover 

v školách“ a „F1 

v školách“. Seminár 

bol zameraný na 

predstavenie súťaže pre nové tímy prezentá-

ciou podporenou premietnutím videa z národného 

a svetového finále oboch súťaží. Po odprezento-

vaní videa pán Ing. Petr Hedrlín zo spoločnos-

ti 3E Praha Engineering, a. s. oboznámil 

všetkých zúčastnených s pravidlami oboch 

súťaží. V rámci súťaže, ktorá je určená žiakom 

stredných a základných škôl, musia súťažné tímy 

skonštruovať, vyrobiť a následne na pretekárskej 

dráhe súťažiť s diaľkovo ovládaným mode-

lom terénneho auta, ktorý musí byť v súlade so 

zadanou technickou špecifikáciou. Zároveň si zú-

častnení žiaci mali možnosť vyskúšať jazdu na 

prekážkovej dráhe off-roadom súťažného 

tímu Art-Tech so Súkromnej strednej odbor-

nej školy polytechnickej DSA v Nitre. Po pre-

zentácii jázd nasledovala voľná diskusia.    

Ing. Petr Hedrlín, oddělení 

obchodu a služieb pro školy, 

3E Praha Engineering a.s.  

Majstrom Slovenska v 3D 

modelovaní je náš žiak  
 

Štvrtý ročník podujatia, ktorého sa zúčastnilo 32 

študentov stredných škôl z celého Slovenska, hos-

tila dňa 14. februára 2018 Stredná odborná škola 

strojnícka v Bánovciach nad Bebravou. Celoslo-

venskú súťaž v 3D modelovaní v SO-

LIDWORKS vyhral náš žiak Matúš Vereš (IV. 

PG) a aj ďalší dvaja naši žiaci dosiahli veľmi pek-

né umiestnenia: 

5. miesto - Miroslav Petrík (IV.PGMN) 

10. miesto - Andrej Kulich (IV.PG) 

 

Všetkým našim reprezentantom ďakujeme a 

srdečne gratulujeme! 

Zprava Matúš Vereš, žiak IV. PG triedy 

a Miroslav Petrík, žiak IV. PGMN 
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Obstáli sme v súťaži s obchodnými akadémiami  
 

Dňa 15.02.2018 sa v Obchodnej akadémii v Šuranoch naši žiaci 

odboru technicko-administratívny pracovník zúčastnili krajského 

kola súťaže v spracovaní informácií na počítači. Súťaž bola ur-

čená pre žiakov stredných škôl a obchodných akadémií. Súťa-

žilo sa v 3 kategóriách: písanie na počítači, úprava textu na počítači, 

profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.  Naši žiaci sú zú-

častnili kategórie – úprava textu na počítači. Žiak Dalibor Molnár 

z III. TAEL triedy sa umiestnil na 2. mieste.  

 

Zároveň mu touto cestou ďakujeme za reprezentáciu našej 

školy a prajeme veľa ďalších úspechov. V strede Dalibor Molnár, žiak III. 

TAEL triedy 

Mimoriadny úspech na majstrovstvách  

Slovenska v súťaži „Zenit v strojárstve“ 

 
V dňoch 20. – 22. 03. 2018 sa v Strednej odbornej škole polytechnickej 

v Dolnom Kubíne - Kňažia konalo Celoštátne kolo 19. ročníka súťaže Zenit 

v strojárstve. V kategórií B2 Jaroslav Horňáčik (III.PG) obsadil krásne 2. 

miesto. Súťaž bola zameraná na overenie praktických zručností pri výrobe sú-

čiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických 

postupov.  

 

K výnimočnému úspechu Jaroslavovi Horňáčkovi srdečne blahoželáme! 

Matematický klokan 2018 

 
Dňa 19. marca 2018 klokanilo 67 000 žiakov na 1 453 základných a stredných 

školách a v sídle Talentídy. Je to medzinárodná súťaž určená pre široké 

spektrum záujemcov a jej  hlavným cieľom je popularizácia predmetu 

matematika. Do tejto súťaže sa zapojilo z našej školy celkove 25 žiakov, 

z toho dvaja žiaci získali titul „Školský šampión“ a štyria žiaci „Úspešný rieši-

teľ“. Ostatní žiaci získali účastnícky diplom. 

Prínosom medzinárodného matematického projektu bolo rozvíjať logické mys-

lenie žiakov a motivovať ich k prekonávaniu samých seba. Koordinátorkou 

projektu bola Mgr. Anna Prevužňáková – vedúca predmetovej komisie prírod-

ných vied. 
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Projekt EDUCATE Slovakia 2018 
 

V dňoch od 22. 01. do 26. 01. 2018 navštívili našu školu dvaja 

vysokoškolskí stážisti z Indonézie a Saudskej Arábie. Lektori 

pôsobili na vyučovacích hodinách v triedach I.MEPG, II.MGMN, 

III.PG, III.PGMN, kde 

okrem prezentovania svojej 

krajiny vytvárali aj rôzne akti-

vity a hry, čím priblížili kultú-

ru, zvyky a tradície svojej kra-

jiny. Cieľom tohto projektu 

bolo zlepšenie medzi – kultúr-

neho porozumenia, globálne-

ho zmýšľania slovenskej mlá-

deže a budovanie medziná-

rodného povedomia prostredníctvom rôznych aktivít a workshopov. 

Organizačne projekt zabezpečovali: Mgr. Steinerová a PaedDr. 

Šottníková. 

Vysokoškolskí stážisti zľava Almoatz  

Khairullah zo Saudskej Arábie a 

Cika  Zakiyah Prasodjo z Indonézie 

Vyučovacia hodina anglického jazyka 

vysokoškolských stážistov zo zahra-

ničia   

Prednáška amerického profesora 

a slovenského diplomata na tému 

kolektívna bezpečnosť  
 

Na našu školu dňa zavítali americký profesor Sky Foeres-

ter a slovenský diplomat Miroslav Wlachovský z Minis-

terstva zahraničných vecí. 

Sky Foerester je vysokoškolský profesor, ktorý veľmi pú-

tavo a jednoducho rozprával o kolektívnej bezpečnosti. Cie-

ľom prednášky bolo študentom vysvetliť, čo je dôležité pre 

bezpečnosť európskych štátov. Pán Miroslav Wlachovsky z Ministerstva zahraničných vecí SR doplnil jeho 

prednášku o slovenský uhol pohľadu. Ten je momentálne vedúcim sekcie strategickej komunikácie minis-

terstva a počas svojej kariéry pôsobil ako novinár, neskôr ako vedúci výskumu slovenského zahranično-

politického think tanku, a potom ako diplomat v slovenskej misii vo Washingtone, vo Viedni, bol naším 

veľvyslancom v Londýne a dôležitou súčasťou tímu Miroslava Lajčáka. 

Žiaci pri prednáške Sky Foerestera a Miroslava  

Wlachovského 

Deň otvorených dverí  
 
Súkromná stredná odborná škola polytechnická 

DSA v Nitre dňa 27. 02. 2018 usporiadala „Deň 

otvorených dverí“, v rámci ktorého absolvovali žiaci 

prezentáciu študijných a učebných odborov, ukážky 

teoretického vyučovania v odborných učebniach na 

Novozámockej ulici a tiež ukážky praktického vyu-

čovania v priestoroch na Dvorčianskej ulici. 
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"Hurá do hôr" na lyžiarsky a snowboardový výchovno-

výcvikový kurz 

 
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA v Nitre 

organizovala lyžiarsky a snowboardový výchovno-výcvikový 

kurz v 2 turnusoch: 1. 

turnus - 19.02.2018 – 

23.02.2018 a 2. tur-

nus – 26. 02. 2018 – 

0 2 .  0 3 .  2 0 1 8 

v príjemnom prostredí  

v  Závadke nad Hro-

nom, lyžiarske stredisko Polomka-Bučník. Kurzu sa zúčastnili 

predovšetkým žiaci prvého ročníka. Na záver kurzu všetci žiaci 

zvládli jazdu na vleku a na konci pobytu zlyžovali celý svah. Touto 

cestou sa chceme poďakovať našim pedagógom za krásne prežitý 

týždeň strávený s našimi žiakmi a za výbornú lyžovačku.  

Účastníci lyžiarskeho a snowboardového 

výchovno-výcvikového kurzu 1. turnus 

Účastníci lyžiarskeho a snowboardového 

výchovno-výcvikového kurzu 2. turnus 

 

Podporili sme talent nášho absolventa 

 
Dávid Matuš—náš bývalý žiak od-

boru technicko-ekonomický pracov-

ník vstúpil do literárneho sveta svo-

jou básnickou prvotinou „Bez sĺz by 

duša nemala dúhu“. Jej vydanie pre-

šlo zdĺhavou cestou, pri ktorej mu 

pomohli aj naši pedagógovia, ktorí  

finančne podporili realizáciu tejto 

básnickej zbierky.  Osobne sa im 

prišiel poďakovať  pri príležitosti 

„Dňa učiteľov“  a prejaviť im takto 

úctu za ich podporu.  

Počas štúdia reprezentoval našu 

školu vo viacerých súťažiach. Spo-

menieme tie významnejšie:   Celoslo-

venská literárna súťaž „Do nohy na nohy“, do ktorej sa zapojil 

vlastnou tvorbou  a získal 2. miesto v roku 2015.  V celoslovenskej  

literárnej súťaže  pri príležitosti 70. narodenín spisovateľa Andreja 

Chudobu v Pukanci,  ktorej vyhlasovateľom bolo MŠVVaŠ získal    

1. miesto – „Cenu Andreja Chudobu“ a  cenu Vydavateľstva spolku slovenských spisovateľov. 

Zároveň získal aj Hlavnú cenu Ministerstva školstva SR. Bol ocenený županom Ing. Milanom Beli-

com, PhD. za vzornú reprezentáciu Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Bývalý žiak Dávid Matuš ďakuje za pod-

poru zamestnancom našej školy 

Bývalý žiak Dávid Matuš 
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Víťazi ankety „Zlatý Amos 

2018“ 

  
Tradične pri príležitosti „Dňa učiteľov“  bola vyhláse-

ná anketa „Zlatý Amos 2018  -  o najobľúbenejšieho 

učiteľa, učiteľku, majstra alebo majsterku odbornej 

výchovy“. Počas mesiacov február — marec mali naši 

žiaci možnosť vyjadriť svoj názor na pedagogických 

zamestnancov a najobľúbenejšiemu odovzdať svoj 

hlas. Víťazmi sa stali:  

1. Mgr. Peter Prokopenský (učiteľ odborných pred-

metov),  

2. Mgr. Ivan Nagy (učiteľ všeobecnovzdelávacích 

predmetov),  

3. Miroslav Klbik (majster odborného výcviku).  

 

Víťazom gratulujeme!  

Zľava Mgr. P. Prokopenský (učiteľ odborných predme-

tov), M. Klbik (majster odborného výcviku) a Mgr. I. 

Nagy (učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov) s ria-

diteľkou školy Ing. O. Hodálovou 

Mimoriadne ocenenie našej kolegyne 
 

Z množstva pedagógov stredných škôl v pôsobnosti Okresného úradu v Nitre navrhnutých na ocenenie z 

príležitosti „Dňa učiteľov“ bola vybraná práve naša kolegyňa  PaedDr. Eleonóra Kopecká. Dňa           

23. marca 2018 si osobne prevzala „Čestné uznanie“ z rúk Mgr. Milana Galabu, vedúceho odboru škol-

stva, Okresného úradu v Nitre na Slávnostnom zhromaždení v priestoroch Gymnázia na Párovskej ulici v 

Nitre.  

PaedDr. Eleonóra Kopecká dlhé roky pôsobí aj ako členka, resp. predsedníčka predmetových maturitných 

komisií pre slovenský jazyk a literatúru. Okrem vzorného plnenia si pracovných  povinností dlhé roky zod-

povedne vykonáva funkciu predsedníčky ZO OZ PŠaV na vysokej profesionálnej úrovni. Aktívne sa podie-

ľa na prosperite školy, podporuje jej rozvoj a taktiež spolupracuje  pri zapájaní sa školy do rôznych  pro-

jektov.       

K oceneniu blahoželáme! 

Darovanie krvi  
 

Už v zimnom období  v Divadle Andreja Bagara (DAB) v Nitre sa konala pravidelná 

Zimná divadelná kvapka krvi,  ktorej sa zúčastnili títo žiaci: Guláš, Kristián Gy-

urický, Milan Špak, Simon Staněk z III.PG triedy, Kristián Paták, Michal 

Vöröš z III.PGMN a Matúš Vereš zo IV.PG. 

Každoročne sa zúčastňujeme charitatívnej akcie Valentínskej kvapky krvi. Daro-

vať krv sa rozhodli žiaci: Patrik Holan, Martin Supuka z III.PGMN, Jaroslav 

Horňáčik, Ladislav Čurgali, Donát Ferenci z III.PG, Lukáš Sudor z IV.PGMN, 

Kristián Arpáš, Miloš Majer, Andrej Gardoň, Martin Halo, Jozef Vajnorák z IV. PG. 

Dňa 12.03.2018 sa na Mestskom úrade v Nitre uskutočnilo ďalšie pokračovanie Primátorskej kvapky 

krvi a nechýbali ani vzácni prvodarcovia: Mário Lakatoš, Krištof Tóth, Matúš Sekereš z III. ME; 

Šimon Lampert, Miroslav Petrík, Vladimír Havrila z IV. PGMN; Jozef Černička zo IV. ME; Ni-

kolas Krajčovič zo IV. PG a Martin Turanovič z III.TAEL triedy. 

 

Prispejte nabudúce aj Vy svojou kvapkou k záchrane  ľudských životov ! 
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Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 
 

XX. ročník Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže 2017/2018 

sa konal na Gymnáziu vo Vrábľoch dňa 8. februára 2018. Našu školu re-

prezentoval žiak Marek Gubran z II.MSMN triedy. Marekovi sa podarilo 

získať pekné 24. miesto zo 44 účastníkov stredných škôl. Nosnou témou 

XX. ročníka OĽP bola „Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské 

práva“. 

 

Opäť sme bodovali na Majstrovstvách Slovenska v zápasení 

 
Šimon Arpáš, z II.MEPG triedy sa venuje zápaseniu vo voľnom 

štýle už dlhšiu dobu a vďaka svojej zanietenosti a cieľavedomosti 

sa dokázal presadiť v celoslovenskej súťaži v zápasení v Šamoríne. 

Jeho doterajšie športové vrcholy sú dve 2. miesta na Majstrov-

stvách Slovenska kadetov v zápasení do 85 kg; grécko – rímsky 

štýl a 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska mužov nad 76 kg. 

2. miesto Šimona Arpáša na  
MS v zápasení  

Pripravované aktivity na II. štvrťrok 2018 

 

 Prezentácia školy v OC Mlyny 08. apríl 2018 

 MO vo veľkom futbale chlapcov SŠ 10. apríl 2018 

 Veľkonočný maratón v aerobicu 10. apríl 2018 

 Silový päťboj – krajské kolo v Trnave 12. apríl 2018 

 Mladý tvorca 26. – 27. apríl 2018 

 TOP výrobok 2018 apríl 2018 

 JOBexpo 2018 apríl 2018 

 Výtvarná súťaž Zelený svet apríl 2018 

 Prijímacie pohovory na duálne vzdelávanie 03. máj 2018 

 Súťaž „Skvelý učiteľ“ – finále v Lučenci 11. máj 2018 

 Prijímacie pohovory 14. a 17. máj 2018 

 Branný súboj stredoškolákov máj 2018 

 Matematická súťaž GENIUS LOGICUS máj 2018 

 Majstrovstvá kraja v atletike žiakov SŠ máj 2018 

 Výchovný koncert „Klub 27“ 31. máj 2018 

 Silový päťboj – celoslovenské kolo máj 2018 

 Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročníky máj 2018 

 Župná kalokagatia 2018 jún 2018 
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Rubrika zriaďovateľa 
 

Napísali o našich školách: 

Cvičná hala s polygónom v SSOŠ DSA v Trebišove nadobúda 

svoju tvár 

 
TASR - Školský servis, 22. marca 2018  

 

Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove práve ukončila špecializovaná rakúska firma 

montáž prístrojov do novej tréningovej haly. 

 
O tomto unikátnom zariadení sme sa porozprávali s riaditeľom školy Miroslavom Tóthom. 

 

 

1. Prečo ste sa rozhodli postaviť novú cvičnú halu ? 

V týchto priestoroch budú absolvovať študenti odboru technik vodár vodohospodár v prvom a druhom 

ročníku praktickú časť výučby. Pred dvoma rokmi sa stala naším novým zriaďovateľom spoločnosť Deut-

sch - Slowakische Akademien, ktorá na škole podporuje rozvoj duálneho vzdelávania podľa nemeckého 

modelu. Výsledkom tohto procesu bolo aj vytvorenie nového perspektívneho odboru, v ktorom spolupra-

cujeme s firmami Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Slovenský vodohospodársky podnik.  

 

 

2. Ako budete halu využívať ? 

Jej súčasťou sa stane aj vonkajší cvičný polygón, ktorého výstavba finišuje. Pre praktickú výučbu by ma-

la byť pre študentov k dispozícii od začiatku nového školského roka. Pôjde o cvičné zariadenie, ktoré bu-

de na Slovensku unikátne a umožní výučbu simulovaného zisťovania porúch vodovodného potrubia. Zria-

ďovateľ investuje do výstavby haly a podzemného polygónu niekoľko stotisíc eur. 
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3. Akú majú študenti v študijnom odbore technik vodár vodohospodár po maturite perspektí-

vu? 

Pre budúce uplatnenie je veľmi dôležitá prax už počas štúdia. Naši študenti ju absolvujú v 3. a 4. ročníku 

v spomenutých partnerských firmách. Keďže im už dlhšie obdobie chýbajú noví kvalifikovaní stredoškol-

sky vzdelaní odborníci, budú mať naši maturanti veľkú šancu zamestnať sa práve v nich. 

 

 

 

4. Aký je záujem o štúdium u vás?  

Škola má v súčasnosti takmer 300 žiakov a tri odbory – Technik vodár vodohospodár, Biotechnológia a 

farmakológia a Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Záujem o naše odbory sa každoročne zvyšuje. Vla-

ni sme prijali 70 nových študentov a pre budúci školský rok, podľa doterajších predbežných údajov, bu-

deme môcť počítať s ešte vyšším počtom záujemcov. 

 

 

 

5. Z akých zdrojov realizujete také veľké investície do vybavenia školy? Musia žiaci za štú-

dium platiť? 

Musím zdôrazniť, že štúdium na našej škole je bezplatné. Rozsiahlu modernizáciu budovy školy, učební 

aj dielní, ako aj rekonštrukciu internátu zabezpečil zriaďovateľ z vlastných zdrojov. Ďalším zdrojom fi-

nančných prostriedkov, ktorým chceme v budúcnosti zabezpečiť skvalitňovanie výučby, by sa mali stať 

plánované podnikateľské aktivity. Získali sme akreditáciu na rekvalifikačné kurzy, ktoré chceme v budú-

com období naštartovať.  

Novú cvičnú halu s polygónom plánujeme využívať, popri už spomínanej praktickej výučbe našich štu-

dentov, aj na komerčné školenia pre firmy. 
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Až 90 percent žiakov SSOŠP v Trnave má prácu hneď po od-

chode zo školy 
 

TASR, 19. marca 2018  

 

Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už druhý školský rok je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s. 

 

 
 

Trnava 19. marca 

 

História dnešnej Súkromnej strednej odbornej školy polytechnickej (SSOŠP) DSA v Trnave sa začala 

písať v roku 1957. Vtedy Dielňa pre opravu vozidiel Československých dráh zriadila vlastné učňovské 

pracovisko a prvých osem učňov sa pustilo do vzdelávania v profesii mechanik koľajových vozidiel. 

Dnes má škola 170 študentov, sídli na Koniarekovej ulici a už druhý školský rok je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou nadnárodného 

vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v nemeckom Magdeburgu. 

 

DSA hneď začala so zveľaďovaním školy a úplne prvým viditeľným krokom bola zmena fasády na modrú 

farbu. Tým je škola charakteristická a v susedstve ostatných objektov pri areáli ŽOS aj neprehliadnuteľ-

ná. Vzápätí sa nový zriaďovateľ pustil aj do ďalších opráv, ale najmä do modernizácie učebného proce-

su, na čo vytvára materiálne podmienky. 
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V súčasnosti poskytuje škola vzdelanie v maturitných odboroch a učebných odboroch, má otvorených 

jedenásť tried. „Snažíme sa reflektovať potreby pracovného trhu a pripraviť mladých ľudí do zamestna-

nia, nie na úrady práce," povedal Michalička pre TASR s tým, že po skončení štúdia sa vzápätí zamestná-

va až 90 percent ich žiakov. Žiaci majú podľa neho v ruke remeslo a s ním si môžu vybrať – buď sa stanú 

zamestnancami, otvoria si vlastnú živnosť a tí, čo chcú, pokračujú na vysokej škole. Brány školy opúšťajú 

mechanici strojov a zariadení, mechanici hasičskej techniky, autoopravári, stolári, umeleckí stolári, prie-

myselní dizajnéri, umeleckí kováči a zámočníci, tiež po dvojročnom štúdiu s osobitne upravenými plánmi 

praktické ženy a pracovníci s drevom či žiaci strojárskej výroby. Pritom v každej triede podľa riaditeľa 

možno nájsť aj dievčatá. Škola ponúka tiež nadstavbové a externé štúdium. Má nadviazanú spoluprácu s 

viacerými firmami, predovšetkým so ŽOS, čakajú aj na otvorenie nitrianskej automobilky. Aktuálne fini-

šuje s prípravou na zriadenie elokovaného pracoviska v Galante pre učebný odbor autoopravár, kde plá-

nuje spolupracovať v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Školský bufet si v trnavskej SSOŠP zariadili študenti sami  
 

Tohtoročnú jar chce privítať Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA (SSOŠP) v Trnave s 

vynoveným hlavným vstupom do svojej budovy. Ide o ďalší krok v jej modernizácii, ktorú odštartoval po 

svojom príchode nový zriaďovateľ Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), a. s. koncom roka 2016.  

Školu postavili v polovici sedemdesiatych rokov a opravu už naozaj potrebovala. Má už sčasti osadené 

nové okná, vynovenú fasádu, ktorá púta modrou farbou a logom školy nad vchodom, ďalšie finančné pro-

striedky boli za dva uplynulé roky nasmerované do vnútorného vybavenia.  

Najväčšia investícia však školu ešte len čaká. V tomto roku je v pláne postavenie novej haly s dielňami 

odborného výcviku. Vyrastie na voľnej ploche pred školou, vedľa športového ihriska. "Aj takto chce DSA 

posunúť školu, aby mala lepšie podmienky, kvalitnejšiu a modernejšiu výučbu a zaujala ešte významnej-

šie miesto v regióne," konštatoval riaditeľ školy Roman Michalička. 

Do novej haly sa presťahujú dielne, ktoré sa teraz nachádzajú v susediacom areáli Železničných opravov-

ní a strojární (ŽOS) a na uvoľnené miesto po nich chce škola umiestniť vlastné výučbové logistické cen-

trum pre študentov logistiky. "Budú tam pracovať so zariadeniami a technikou, s ktorou sa neskôr stret-

nú v práci v logistických centrách či parkoch," povedal Michalička. Práve odbor logistika považuje riaditeľ 

školy za jeden z najperspektívnejších, pribudol až po príchode DSA. V týchto dňoch škola v spolupráci s 

firmou Autoprofit v Galante finišuje s prípravou elokovaného pracoviska, v ktorom sa budú pripravovať 

žiaci v učebnom odbore autoopravár v systéme duálneho vzdelávania. 

Odborné znalosti okrem domácej praxe by mohli po novom získať žiaci aj za hranicami Slovenska. Škola 

podala projekt na Erasmus +, cez ktorý by chcela vyslať budúcich mechanikov strojov a zariadení a me-

chanikov hasičskej techniky do Nemecka, kde by praxovali v podniku, osvojili si nové pracovné postupy, 

stretli sa s novými technológiami. „V závere stáže sa udeľuje certifikát, ktorý by im iste pomohol v hľada-

ní zamestnania,“ povedal Michalička.  

http://skolskyservis.teraz.sk/skoly-sr/az-90-percent-ziakov-ssosp-v-trnave-m/40869-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skoly-sr/az-90-percent-ziakov-ssosp-v-trnave-m/40869-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skoly-sr/az-90-percent-ziakov-ssosp-v-trnave-m/40869-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skoly-sr/az-90-percent-ziakov-ssosp-v-trnave-m/40869-clanok.html

